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סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך
אָäנוּ מַñמשִûיכִîים לְïפַöרסֵòם ְקטָíעִôים מִñתוֹך סִòפרוֹ
שֶûל עָôמוֹס עוֹז "סִòיפּוּר עַôל אַäהֲéבָãה וְèחוֹשֶûך"
)הוֹצָõאַäת כֶּîתֶüר(

הָéיִìיתִüי בֵּãן יָìחִëיד

בִּãהיוֹתִüי מְñלֵïא יִìראַäת כָּîבוֹד בִּãפנֵóי עוֹלַïם הַéמְñבוּגִָåרים

)ד(

וּבִãפנֵóי עֶôרכֵîי הַéסֵֶòדר הַַéקייָìם ,וּבְãאֵäין לִïי אַäחִëים ,אֲäחָëיוֹת אוֹ

שוֹחֲֵëרי )אוֹהֲéבֵãי( טוֹב ,כֹּל מִñינֵóי דוֹדוֹת מְñקוּשָûטוֹת ,שוֹפְöעוֹת

חֲëבִֵãרים שֶûיְìאַäזְêנוּ )אִäיזוּן – בַּãלַïאנס( ְקצָõת אֶäת פּוּלחַëן הָéאִäישִûיוּת

חִëיבּוֵּקי דוֹב וְèנוֹטְíפוֹת נִóישוִּקים שַûמנוּנִóיִìים )נְóשִûיקוֹת

)כְּîמוֹ הַéעֲָôרצָõה לְïמַñנהִéיג גָåדוֹל( הַéמִַñקיף אוֹתִüי ,נֶóאֱäלַïצתִüי

שְûמֵñנוֹת( ,כּוּלָïם הִéתפַּöעֲôלוּ )הִéתלַïהֲéבוּ( בְּãלִïי הֶֶéרף )בְּãלִïי הַéפסָָòקה(

לְïהִéצטֵָíרף בַּãעֲôנָóווָèה )בִּãצְõנִóיעוּת( אַäך בְּãכוֹבֶãדײַֹראש לְַïדעתָüם

ִñמכֹּל מִñלָïה שֶûהוֹצֵõאתִüי מִñפִּöי :הַéיֶìלֶïד נָóבוֹן )חָëכָîם( עַôד

הַéכְּîלָïלִïית שֶûל הַéמְñבוּגִָåרים עָôלַïי.

לְïהַéפלִïיא; הַéיֶìלֶïד מְñקוִֹרי; הַéיֶìלֶïד ָרגִåיש; הַéיֶìלֶïד כֹּלײַכָּîך

וְèכָîך ,בְּãלִïי ַדעַôת ,בְּãגִåיל אַäרבַּãע אוֹ חָëמֵñש נַóעֲôשֵׂûיתִüי שַûחצָõן

ֵóיהם הִéטִíילוּ אֶäת כֹּל כּוֹבֶãד
הָéיִìיתִüי בֵּãן יָìחִëיד ,וּשְûנ ֶé

מְñיוּחָëד; הַéיֶìלֶïד מְñפוּתָüח לְïמַñעלָïה מִñכְּîפִöי גִåילוֹ; הַéיֶìלֶïד הוֹגֶåה

)"שווִèיצֶõר"( ָקטָíן ,שֶûשְûנֵóי הוָֹריו ְèוכֹל עוֹלַïם הַéמְñבוּגִָåרים

אַäכזָêבוֹתֵüיהֶéם עַôל כְּîתֵüפַöי הְַéקטַíנוֹת :קוֶֹדם כֹּל ,הָéיָìה עָôלַïי

)כְּîמוֹ פִöילוֹסוֹף(; הַéיֶìלֶïד מֵñבִãין כֹּל ָדבָãר ,לַïיֶìלֶïד יֵìש עֵôינֵóי אָäמָñן.

הִéשִקיעוּ בּוֹ עַôרבוּיוֹת )גַַåרנטִíיוֹת( נִóרחָëבוֹת וְèהֶéעֱôנִóיקוּ

לֶïאֱäכוֹל הֵéיטֵíב וְèלִïישוֹן הַéרבֵּãה וּלְïהִéתַרחֵëץ בִּãיסוִֹדיוּת וּבְãלִïי

אֲäנִóי ,מִñצִִõדי ,הִéתפַּöעַôלתִüי כֹּלײַכָּîך מֵñהִéתפַּöעֲôלוּיוֹתֵüיהֶéם ,עַôד

שוּם פְּöשָûרוֹת ,מִñשוּם שֶûבְּãכָîך יִìשתַüפְּöרוּ סִòיכּוּיַìי לִïגדוֹל

ֶéכֵרח נִóמלֵïאתִüי הִéתפַּöעֲôלוּת מֵñעַôצמִñי :הֲֹéלא הֵéם
שֶûבְּãה ַë

אַäשַראי )קֶרִדיט( נִָóדיב לִïיהִéירוּתוֹ )הָéאֲäרוֹגַåנטִíיוּת שֶûלוֹ(.
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וּלְïהַéרהִéיב כֹּל עַôיִìן )לִïהיוֹת יָìפֶöה( וּלְַïקייֵìם סוֹףײַסוֹף

יֵìש שֶûבְּãעַôרבֵãי הַéחוֶֹרף הָéיִìינוּ מְñשׂוֹחֲëחִëים

לְïפָöחוֹת ְקצָõת מִñמַñה שֶûנְóעוֵּריהֶéם שֶûל הוַֹרי

שְûלוֹשתֵüנוּ סְòבִãיב שוּלחַëן הַéמִñטבָּãח לְïאַäחַëר אֲäרוּחַëת

הִéבטִíיחוּ .צִõיפּוּ מִñמֶñנִóי שֶûאֶäלמַñד לִïקרוֹא וְèלִïכתוֹב

הָéעֶֶôרבִ .דיבַּãרנוּ בְּãקוֹלוֹת נְóמוּכִîים מִñפְּöנֵóי

עוֹד לִïפנֵóי גִåיל בֵּãית הַéסֵòפֶöר :שְûנֵóיהֶéם הִéתחָëרוּ

שֶûהַéמִñטבָּãח הָéיָìה ָדחוּק וְèנָóמוּך כְּîצִõינוֹק )תָüא שֶûל

בֵּãינֵóיהֶéם מִñי יַìרעִôיף )"יִìשפּוֹך" ,יִìתֵüן הַéרבֵּãה( עָôלַïי

אֲäסִòיִרים בַּãכֶּîלֶïא( ,וּבְãלִïי לְïהִéיכָּîנֵóס אַäף פַּöעַôם זֶêה בְּãתוֹך

יוֹתֵüר פִּöיתוּיִìים וְèשוֹחַëד )כֶּîסֶòף ,מַñתָüנוֹת( תְüמוַּרת

ִדבֵרי זֶêה )אַäבָּãא ָראָäה בְּãכָîך תְüנַóאי מוּקָדם לְïכֹל

לִïימוּד הָéאוֹתִüיוֹת )שֶûגַåם לְֹïלא הַéשוֹחַëד וְèהַéפִּöיתוּיִìים

שִׂûיחָëה( .הָéיִìינוּ מְñשׂוֹחֲëחִëים ,לְïמָñשָûל ,עַôל הֶַéדֶרך

ָקסְòמוּ לִïי וְèנִóפְקחוּ לְִïקָראתִüי בְַּãקלוּת ,כְּîמוֹ

שֶûבָּãהּ אָָäדם עִôיווֵèר אוֹ גַåם יְìצוּר מִñכּוֹכָîב אַäחֵëר

מֵñעַôצמָñן( .וּכְîשֶûהִéתחַëלתִüי לִïקרוֹא ,כְּîבֶãן חָëמֵñשָ ,דאֲäגוּ

עֲôשׂוּיִìים לִïקלוֹט אֶäת עוֹלָïמֵñנוּ .וְèאוּלַïי עֶôקרוֹנִóית

שְûנֵóיהֶéם לְïהַéרכִּîיב לִïי תַüפִריטֵíי ְקִריאָäה טְíעִôימִñים

כּוּלָïנוּ דוֹמִñים ,בְּãעֶôצֶõם ,לְïאֵäיזֶêה חַëייזָêר עִôיווֵèר?
שׂוֹחַëחנוּ עַôל יַìלֵדי סִòין וְèהוֹדוּ ,עַôל יַìלֵדי

אַäך גַåם מְñזִêינִóים וַèעֲôתִüיֵרי )עֲôשִûיִרים בְּãהַéרבֵּãה(

הַéבֶּãדוּאִäים וְèהַéפַöלַïאחִëים הָéעַôרבִãים ,עַôל יַìלֵדי הַéגֶåטוֹ,

וִèיטָíמִñינִóים תַüרבּוּתִüיִìים.
לְïעִôתִüים ְקרוֹבוֹת הָéיוּ מְñשַûתְüפִöים אוֹתִüי בְּãשִׂûיחוֹת

עַôל יַìלֵדי הַéמַñעפִּöילִïים ,וְèגַåם עַôל יַìלֵדי הִַéקיבּוּצִõים,

עַôל נוֹשְׂûאִäים שֶûבְּãבָãתִüים אֲäחִֵëרים וַַèדאי ֹלא עֵôיְרבוּ

שֶûאֵäינָóם שַûייָìכִîים לְïהוֵֹריהֶéם אֶäלָïא כְּîבָãר בְּãהַéגִåיעָôם

בָּãהֶéם יְìלִָïדים ְקטַíנִóים .אִäמָñא ,מִñצִָõדהּ ,הֶéעתִüיָרה עָôלַïי

לְïגִåילִïי הֵéם מַñתחִëילִïים לִïחיוֹת חַëיֵìי ְקהִéילִïייָìה

סִòיפּוֵּרי קוֹסְòמִñים ,גַåמֵָñדי לַïילָïה ,שִֵûדים ,בִּãקתוֹת

עַôצמָñאִäית שֶûהֵéם עַôצמָñם אַäחֲָëראִäים עָôלֶïיהָ ,éמְñנִַóקים

מְñכוּשָûפוֹת בְּãלֵïב יַìעַôר ,אֲäבָãל הָéיְìתָüה מְñשׂוֹחַëחַëת עִôמִñי

בְּãתוָֹרנוּת אֶäת חַëדֵריהֶéם וּמַñחלִïיטִíים לָïהֶéם בְּãכוֹחוֹת

בְּãכוֹבֶãדײַֹראש )בְִּãרצִõינוּת( גַåם עַôל מַñעֲôשֵׂûי פֶּöשַûע ,עַôל

עַôצמָñם ,בְּãהַéצבָּãעָôה ,בְּãאֵäיזוֹ שָûעָôה הֵéם מְñכַîבִּãים אֶäת

ְרגָåשוֹת שוֹנִóים ,עַôל חַëיֵìיהֶéם וְèסִòבלָïם שֶûל הָéאֳäמָñנִóים

הָéאוֹר וְèשוֹכְîבִãים כּוּלָïם לִïישוֹן.
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רוּח וְèעַôל חַëיֵìי הַéנֶóפֶöש שֶûל
הַéגְåאוֹנִóיִìים ,עַôל מַñחֲëלוֹת ַë

אַäחֲֵëרי אֲäרוּחַëת הָéעֶֶôרב הָéיִìינוּ עוֹמְִñדים

בַּãעֲôלֵïי חַëיִìים )"אִäם ַרק תִüסתַüכֵּîל הֵéיטֵíב ,תוּכַîל לִïראוֹת
ֶûבּכֹל אָָäדם יֵìש אֵäיזוֹ תְüכוּנָóה בּוֹלֶïטֶíת שֶûעוֹשָׂûה אוֹתוֹ
ש ְã

עָôמוֹס קלוֹזנֶóר )עוֹז( וְèהוָֹריוô

דוֹמֶñה לְïאַäחַëד הַéיְìצוִּרים ,זֶêה חָëתוּל וְèזֶêה דוֹב וְèזֶêה שוּעָôל
וְèזֶêה חָëזִêיר .גַåם בְּãצוַּרת הַéפָּöנִóים וּבְãמִñבנֵóה הַéגוּף רוֹאִäים
ְãבּכֹל אָָäדם אֶäת הַéחַëיָìה הְַéקרוֹבָãה לוֹ"(.

שְûלוֹשתֵüנוּ בְּãשוָּרה ,כְּîמוֹ עֲôרוּכִîים לְïמִñסָדר ,אַäבָּãא

"

ֲֶëריה אֲäנִóי ,פָּöנֵóינוּ אֶäל הִַéקיר
וְèאַäחֲָëריו אִäמָñא וְèאַäח ָé
שֶûהָéיָìה מְñפוּיָìח )שָûחוֹר מִñפִּöיחַ (ëבְּãאַäשמַñת הַéפְִּöרימוּס

מכֹּל מִñלָïה שֶûהוֹצֵõאתִüי מִñפִּöי:
כּוּלָïם הִéתפַּöעֲôלוּ בְּãלִïי הֶֶéרף ִñ

הַéיֶìלֶïד נָóבוֹן עַôד לְïהַéפלִïיא; הַéיֶìלֶïד מְñקוִֹרי; הַéיֶìלֶïד ָרגִåיש; הַéיֶìלֶïד

וְèאִäילוּ אַäבָּãא הֵéבִãיא אוֹתִüי בְּãסוֹדוֹת מַñעֲֶôרכֶîת
הַéשֶûמֶñש ,מַñחֲëזוֹר הַָéדם" ,הַéסֵòפֶöר הַéלָïבָãן" הַéבִּריטִíי,
הָéאֶäבוֹלוּציָìה ,חַëיָìיו הַéמוּפלָïאִäים שֶûל הֶéרצל,

כֹּלײַכָּîך מְñיוּחָëד; הַéיֶìלֶïד; מְñפוּתָüח לְïמַñעלָïה מִñכְּîפִöי גִåילוֹ; הַéיֶìלֶïד
הוֹגֶåה; הַéיֶìלֶïד מֵñבִãין כֹּל ָדבָãר ,לַïיֶìלֶïד יֵìש עֵôינֵóי אָäמָñן

הַéרפַּöתקוֹת דוֹן ִקישוֹטִ ,דבֵרי יְìמֵñי הַéכְּîתָüב

"

וְèהַéפְּöתִüיליָìה ,וְèגַåבֵּãנוּ מוּפנֶóה אֶäל הַéמִñטבָּãח :אַäבָּãא ָרכוּן
)מִñתכּוֹפֵöף( אֶäל הַéכִּîיוֹר ,שוֹטֵíף מְñסַòבֵּãן וְèשוּב שוֹטֵíף
ִóיח כְּîלִïיײַכְּîלִïי בִּãזְêהִéירוּת בְּãעֶôמַדת
כְּîלִïי אַäחַëר כְּîלִïי וּמַñנ ַë
הַéיִìיבּוּש ,שֶûמִñמֶñנָóה שוֹלֶïפֶöת )מוֹצִõיאָäה( אִäמָñא אֶäת
הַéצַõלָïחוֹת הַéנוֹטְíפוֹת וְèאֶäת הַéכּוֹסוֹת הְָéרטוּבּוֹת

וּמְñנַóגֶåבֶãת וּמַñנִóיחָëה אַäחַëתײַאַäחַëת בַּãמָñקוֹם.

וְèהְַéדפוּס וְèגַåם יְìסוֹדוֹת הַéצִõיוֹנוּת )"בַּãגוֹלָïה הָéיוּ חַëיֵìי הַéיְìהוִּדים

מְñבוּגִָåרים ,כְּîלוֹמַñר – יְìצוִּרים יוְֹדעֵôי כֹּל וְèצוְֹדֵקי ֶקבַãע ,וְèהֵéם

ָרעִôים מְñאוֹד ,כָּîאן בְּãאֶֶäרץ יִìשָׂראֵäל עֲַôדיִìין ֹלא ַקל לָïנוּ ,אַäך

כּוּלָïם הֲֵéרי תָüמִñידײַתָüמִñיד אוֹמְִñרים עָôלַïי שֶûאֲäנִóי כָּîזֶêה חָëכָîם,

אֶäת מִñבצַõע נִóיגוּב הַéמַñזלֵïגוֹת הַéכַּîפּוֹת וְèהַéכַּîפִּöיוֹת נִóיהַéלתִüי

ְèהכֹּל יִìהיֶìה טוֹב וְַèרעֲôנָóן.
בְָּãקרוֹב תָüקוּם הַéמְִñדינָóה הָéעִôבִרית ו ַé

וּבְãכֵîן אֲäנִóי כָּîזֶêה חָëכָîם .הֵéם כּוּלָïם אוֹמְִñרים שֶûאֲäנִóי כֹּלײַכָּîך

אֲäנִóי ,וְèגַåם מִñייַìנתִüי ,וְèגַåם הִéנַóחתִüי בְּãכוֹחוֹת עַôצמִñי בַּãמְñגֵָåרה.

כֹּל הָéעוֹלָïם עוֹד יָìבוֹא וְèיִìשתָüאֶäה )יִìתפַּöלֵïא( לִïראוֹת אֶäת כֹּל

מְñעַôנייֵìן ,וְèגַåם בְּãכָîך אֲäנִóי כַּîמוּבָãן נוֹטֶíה לְïהַéסכִּîים עִôמָñם;

הָéחֵëל מִñגִåיל שֵûש בְּãעֵֶôרך הִéרשוּ לִïי לְïנַóגֵåב אַäף אֶäת סַòכִּîינֵóי

מַñה שֶûהָéעָôם הַéיְìהוִּדי הוֹלֵïך וְèיוֹצֵõר כָּîאן"(.

וְèשֶûאֲäנִóי יֶìלֶïד ָרגִåיש וִèיצִõיָרתִüי וְּקצָõת מַñשֶûהוּ וְèגַåם ְקצָõת מַñשֶûהוּ

הַéשוּלחָëן ,אַäך בְּãהֶéחלֵïט וּבְãשוּם פָּöנִóים וְèאוֹפֶöן ֹלא אֶäת סַòכִּîין

אַäחֵëר )שְûנֵóיהֶéם בְּãלוֹעֲôזִêית( ,וְèעִôם זֹאת – יֶìלֶïד מְñקוִֹרי וּמְñפוּתָüח

הַéלֶïחֶëם וְֹèלא אֶäת סַòכִּîינֵóי הַéיְָìרקוֹת וְèהַéבָּãשָׂûר.

√√√
הוַֹרי ,סַòבָּãא וְèסַòבתָüא ,יְִìדיֵדי מִñשפָּöחָëה ַרגשָûנִóיִìים ,שְûכֵîנִóים
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ְèוכֹה נָóבוֹן וְèהֶéגיוֹנִóי וְèגַåם מָñתוֹק כָּîזֶêה וְèכוּ'.

"שער למתחיל" ,גיליוֹן  ,1232ז' בּאדר ב' תשס"ג 11 ,בּמרס 2003

– הֶéמשֵûך יָìבוֹא –

